PLANT ANDERS
- GEDRAGSCODE INVASIEVE PLANTEN -

DE GEDRAGSCODE VOOR PARTICULIERE TUINLIEFHEBBERS
Lijst invasieve planten die afgeraden worden te kopen/ aan te planten

Landplanten
Hemelboom (Ailanthus altissima)
Smalle aster (Aster lanceolatus)
Wilgaster (Aster x salignus)
Struikaster (Baccharis halimifolia)
Zwart tandzaad (Bidens frondosa)
Bleek cypergras (Cyperus eragrostis)
Schijnaardbei (Duchesnea indica)
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
Sacchalinense duizendknoop (Fallopia sachalinensis)
Renouée hybride (Fallopia x bohemica)
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
Spaanse boshyacint (Hyacinthoides hispanica)
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
Klein springzaad (Impatiens parviflora)
Gele maskerbloem (Mimulus guttatus)
Afghaanse duizendknoop (Persicaria polystachya)
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens)
Canadese guldenroede (Solidago canadensis)
Late guldenroede (Solidago gigantea)

Waterplanten
Watercrassula (Crassula helmsii)
Egeria (Egeria densa)
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)
Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)
Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)
Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)

Enkele aanbevelingen voor de overige invasieve planten

De soorten opgenomen in onderstaande lijst kunnen invasief worden in bepaalde,
natuurlijke milieus. Vanuit aanplantingen in parken en tuinen kunnen ze ‘ontsnappen’ en
gevoelige habitats koloniseren. Enkele aanbevelingen om hun verspreiding te beperken ;
- Vermijd het gebruik van deze soorten in de buurt van gevoelige milieus (zie lijst)
- Plaats een rhizoombegrenzer voor soorten met wortelstokken
- Verwijder de bloemen voor vruchtzetting om verspreiding van de zaden te vermijden.
Invasieve soort

Gevoelige milieus

Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii)
Vaste lupine (Lupinus polyphyllus)
Moerasaronskelk (Lysichiton americanus)
Pontische rhododendron (Rhododendron ponticum)
Douglasspirea (Spiraea douglasii)
Rimpelroos (Rosa rugosa)
Vlakke dwergmispel (Cotoneaster horizontalis)
Smalle olijfwilg (Eleagnus angustifolia)
Mahonia (Mahonia aquifolium)
Vaste lupine (Lupinus polyphyllus)
Witte pluimspirea (Spiraea alba)
Douglasspirea (Spiraea douglasii)
Billardspirea (Spiraea x billardii)
Vlakke dwergmispel (Cotoneaster horizontalis)
Vlinderstruik (Buddleja davidii)
Mahonia Mahonia aquifolium)
Wilde wingerd (Parthenocissus quinquefolia)
Gewone robinia (Robinia pseudoacacia)
Grijze streepjesbastaardesdoorn (Acer rufinerve)
Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii)
Mahonia (Mahonia aquifolium)
Valse wingerd (Parthenocissus inserta)
Laurierkers (Prunus laurocerasus)
Amerikaanse eik (Quercus rubra)
Pontische rhododendron (Rhododendron ponticum)
Fluweelboom (Rhus typhina)
Noord-Amerikaanse spireas (Spiraea alba, S. douglasii S. x

Heidegrond,venige milieus, graslanden op
zure bodems

Vederesdoorn (Acer negundo)
Herfstaster (Aster novi-belgii)
Canadese kornoelje (Cornus sericea)
Zachte es (Fraxinus pennsylanica)
Aardpeer (Helianthus tuberosus)
Vaste lupine (Lupinus polyphyllus)
Moerasaronskelk (Lysichiton americanus)
Wingerds (Parthenocissus inserta, P. quinquefolia)
Spitsbladige rudbeckia (Rudbeckia laciniata)
Noord-Amerikaanse spireas (Spiraea alba, S. douglasii S. x

Vochtige milieus: rivieroevers, vochtige
zones

Grote kroosvaren (Azolla filiculoides)
Canadese waterpest (Elodea canadensis)
Smalle waterpest (Elodea nuttallii)
Dwergkroos (Lemna minuta)

Aquatische milieus: waterlopen, meren,
vijvers

Zandige milieus: kustduinen, graslanden
op zandgrond
Semi-natuurlijke graslanden

Droge en rotsachtige milieus

Bosomgevingen: bossen op zure
bodems,bossen op kalkrijke bodems,
bosranden
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